Anteckningar från Näringslivsrådet 2019-11-27
Hensbacka Herrgård
Närvarande: Clas Hedlund, Ulrika Larsson, Jan Hognert, Karl-Åke Rosén, Yvonne Martinsson, Carina
Thorstensson, Fredrik Andersson, Fredrik Karlsson, Karin Lyrdal, Glenn Hedlund, Göran Lindqvist,
Krister Johansson och Mats Karlsson.
1 Vi välkomnades med ett välsmakande julbord, och en information från Örjan Åkesson hur
verksamheten går. Bra beläggning på sommaren, mindre vintertid.
2 Fredrik Andersson valdes till ordförande och Mats Karlsson till sekreterare.
3 Rapportering från organisationerna:
Göran Lindqvist rapporterade om det nya vattenkraftverket, klart december 2020.
Energiförsörjningen kommer när det är klart motsvara 60% av behovet. Dom har vidgat utbytet med
produkter, mest emballage.
Krister Johansson med flera har haft ett gemensamt projekt med en lärlingsutbildning av 10 elever på
Dinglegymnasiet inom yrket som t ex golvläggning. Dessa elever kommer att vara garanterade jobb
när de är klara.
Glenn Hedlund gräver fiber, VVS har haft det jobbigt men ser fram emot ett bättre 2020.
Karin Lyrdal berättar att dom nu har 18 st anställda. Ca 1700 julbord är inbokade och påbörjade i år,
mycket konferenser, det går bra.
Karl-Åke Rosen, LRF berättade om resan med 17 st politiker och tjänstemän till Hogens Mjölk,
Långöns Ägg och Ulkeröds gård. En bra och positiv resa där hållbarhet var huvudämnet och det
diskuterades vad LRF ville ha ut av kommunen.
Carina Thorstensson, Företagarna berättade om en utbildning på Smedberg den 28 november
angående sociala medier. Hon vill även att man ser över alla taxor och tillståndskostnader och
tidsperspektivet för företagarna i kommunen.
Yvonne Martinsson ansåg att man skulle se över utnyttjandet av Dingleskolan i form av nya
utbildningar.
Fredrik Karlsson från Munkelandsgruppen tycker att gruppen fungerar bra trots att Home-butiken nu
är stängd, det känns som att dom strävar åt samma håll. Dom har julmarknad den 14 december, han
meddelade också att Hemköp blir kvar i sina lokaler.
Sörbygden har också julmarknad, Ottossons bygger om gamla Ljungbergs pallfabrik.
4 Clas Hedlund pratade om någon slags gala eller fest för att premiera unga företagare och årets
företagare. Viktigt att det blir ett konkret förslag hur den ska vara, att företagarna får ett attraktivt
koncept för att det ska bli något bra. Carina och Jan ska ta fram ett förslag.
Ulrika Larsson berättade om två stora arrangemang, dels ljusshowen på torget där det var ca 300
personer närvarande, lyckat och sedan julgranständningen.
Hon besöker företag och sammanställer vad dom har för behov.
Falkängen, en konsthantverksby från Hällekis som ev vill hyra in sig på Hensbacka, besked om detta
kommer under januari. Hon kommer även ha en nätverksträff om besöksnäringen.

Jan Hognert pratade också om taxor och avgifter.
Ett företag har köpt rättigheterna till en vindkraftspark på Skottfjället för att bygga 8 verk.
Ett projekt har startat om dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla där Fyrbodal och regionen bör
vara överens om sträckningen för att staten ska bidra med pengar. Konsulter ska ge förslag på en
pelarbana som kan vara klar 2028.
5 Planerade aktiviteter:
Frukostmöten, 14 februari, 19 mars och 15 april.
Näringslivsråd:
26 februari, 28 april, 9 september och 24 november.
Övrigt:
14 februari kompetensmässa på Kungsmarksskolan, 22 maj Lunchmöte med Svenskt Näringsliv och
ytterligare ett ännu inte tidsatt möte Upphandlingsseminarium i Lysekil.
6 Näringslivsrådets roll, Munkedal 2035 var är vi med detaljplaner och översiktsplaner.
7 Nästa möte: 26 februari.
Nästa mötesordförande: Fredrik Andersson och sekreterare Raymond Olsson eller Carina
Thorstensson.
Ordförande tackade för mötet.

